
Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity v Brně (CTT MU) Důvodová zpráva pro Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně  
 Účelem zřízení Centra pro transfer technologií je zajištění zatím zcela chybějících služeb pro podporu komerční spolupráce ve výzkumu a vývoji pro pracoviště MU.    1. Důvody ke zřízení CTT MU  
Masarykova univerzita disponuje největší kapacitou pro inovativní výzkum a expertní činnost v Jihomoravském kraji. Přitom nemá, na rozdíl od podobných univerzit v zahraničí, žádné 
institucionální zázemí pro vnější uplatnění výsledků svého výzkumu a vývoje. Proto vedení MU chce zřídit malé pracoviště účelově zaměřené právě na tyto činnosti.    
Příležitost k tomuto kroku právě nyní dává možnost profinancování většiny nákladů na zřízení a několikaletý provoz pracoviště z prostředků strukturálních fondů EU. 
 Zároveň s přímo poskytovanými službami dovnitř MU i vně bude CTT  MU zprostředkovávat 
externí služby.   
 2. Zásady správy a provozu CTT MU  CTT MU bude zprostředkovávat a zajišťovat fakultám a celouniverzitním součástem 
Masarykovy univerzity služby transferu technologií vyvinutých a provozovaných na MU. CTT MU bude zřízeno jako samostatná celouniverzitní součást MU. Dlouhodobý hmotný a 
nehmotný majetek a ostatní majetek ve správě CTT bude ve vlastnictví Masarykovy univerzity. V rámci MU bude dlouhodobý hmotný majetek spravovaný CTT MU včetně 
zabudovaného zařízení účetně evidován u CTT MU.   
Centrum bude užívat 2-3 kanceláře, od 1. 1. 2005 bude sídlit v prostorách budovy Morfo v rámci prostor pracovišť RECETOX a CBA (projednáno s prof. Holoubkem), po 
zprovoznění nových budov ILBIT bude sídlit tam (3-5 místností).  
 3. Činnosti vykonávané CTT MU  V prvé fázi dojde během roku 2005 k personálnímu obsazení, stabilizaci a vyškolení prvních 
tří pracovníků centra. CTT MU se bude zabývat v první fázi především podchycením a výběrem technologií využitelných pro komerční spolupráci a následně jejich správou a 
zprostředkováním, transferem technologií a znalostí, komerčním vytěžováním speciálních technologií laboratoří MU a dalšími inovačními aktivitami, včetně souvisejících činností. 
Umožní tak zásadní posun v přístupech našich pracovišť k malým začínajícím a středním firmám i k velkým komerčním partnerům se zájmem o inovační potenciál univerzitních 
pracovišť.   
Náplň práce vychází ze standardů široké škály služeb transferu technologií pro vědecké týmy z MU v plném rozsahu, tedy počínaje vyhledáváním komerčně zajímavých inovací v rámci 
MU přes obstarání jejich transferu komerčnímu sektoru až po údržbu tohoto vztahu, včetně služeb souvisejících s ochranou duševního vlastnictví a jeho správou. Při odborném 



usměrňování provozu centra bude prorektor pro strategii a rozvoj spolupracovat s prorektorem 
pro vědu a výzkum a děkany klíčových fakult. Vhodná formalizace takové spolupráce (např. formou jisté rady centra) bude zavedena při náběhu činnosti centra během roku 2005. 
 Zpočátku se bude činnost CTT MU opírat zejména o integrované laboratorní kapacity 
zaměřené na biomedicínské a enviromentální směry výzkumu, schopných pružně reagovat na potřeby vnějšího prostředí díky nově vybudovaným prostorám, velké koncentraci špičkového 
přístrojového vybavení a specifickému organizačnímu začlenění. Vznikne tak zázemí pro transfer biotechnologií z univerzitního prostředí do praxe naplňující potřeby malého a 
středního podnikání nejenom z regionu Jižní Moravy a tím i příznivé dopady na ekonomiku pracovišť MU, zejména na LF, PřF a FI. Činnost se ale bude postupně rozšiřovat i na ostatní 
směry výzkumu a vývoje na MU a ostatních výzkumných institucích v regionu.   
Služby, které bude CTT MU poskytovat, budou z velké části zajišťovat kmenoví zaměstnanci, externí experti pro dané oblasti biotechnologií z řad univerzitních zaměstnanců a formou 
outsourcingu pravděpodobně zaměstnanci Jihomoravského inovačního centra, z.s.p.o. Jedná se vesměs o činnosti, u kterých je jejich centrální vykonávání z ekonomických a 
organizačních důvodů jejich centrální vykonávání pro MU výhodné.  
Při své činnosti se CCT bude řídit vnitřními předpisy MU, platnou legislativou a technologickými postupy a návody. Hlavními faktory pro určení způsobu provádění služeb 
(interní/externí pracovníci) bude ekonomické hledisko, při splnění požadavků na kvalitu a spolehlivosti poskytovaných služeb a činností. 
 V případě poskytování služby dodavatelsky bude výběr firem provádět CTT MU v režimu 
veřejných zakázek podle platných vnitřních předpisů MU a legislativy. CTT MU bude přitom odpovídat za včasné a kvalitní provádění sjednaných služeb pro uživatele, dodržení 
schváleného finančního plánu CTT MU a za ekonomiku provozu CTT MU.    
                                                  4. Začlenění CTT do struktury MU  Pro zajištění provozu CTT MU bude zřízena samostatná součást MU –  Centrum pro transfer 
technologií Masarykovy univerzity v Brně, jako jiné pracoviště dle čl. 28 odst. 4 Statutu MU, a ekonomicky bude samostatným  hospodářským střediskem. CCT MU bude řízeno ředitelem, 
který bude podléhat prorektorovi pro strategii a rozvoj. Partnerem ředitele budou zejména děkani fakult a ředitelé ústavů, resp. jimi pověření pracovníci (např. proděkani pro vědu a 
výzkum, vedoucí pracovníci laboratoří a výzkumných skupin, atd.), případné rozpory bude řešit prorektor pro strategii a rozvoj. Vlastní organizaci a řízení CTT MU stanoví Organizační 
řád CTT MU schválený rektorem.  
Ekonomicky bude CTT MU samostatným hospodářským střediskem s rozpočtem plně financovaným ze získaných účelových dotací, z podílů na výnosech ze zprostředkovaných fakturovaných činností pracovišť MU, výnosech ze smluvní činnosti pro pracoviště MU a 
z výnosů ze správy duševního vlastnictví a údržby smluvních vztahů.       



5. Financování CTT MU  Náklady na provoz centra a jejich krytí z výnosů z činnosti a z dotací jsou patrny z přiložené 
tabulkové části „business plánu“ CTT MU.  
Osobní náklady přitom vychází z uvažovaného personálního složení k 1.1.2005 a jeho malým nárůstem v souvislosti s rozvinutím činnosti: 
 

Pozice Hrubá mzda [tis. Kč] 
Ředitel 50  
Odborný konzultant 30  
Asistent 15 

 
Přitom uvedený příjem je horní odhad se silnou závislostí na ekonomickém výkonu centra. Počítá se se schématem přibližně 50/50 u ředitele i konzultanta, tj. pouze polovinu platu 
budou dostávat přímo, zbytek pouze v rozsahu dle výkonu pololetně a/nebo ročně, s možnými bonusy vázanými i na delší milníky. Při úspěšném provozu projekt počítá s rozšířením počtu 
pracovníků o dalšího konzultanta a asistenta v letech 2007-8.  
Zřízení CTT MU úzce souvisí s projektem „MEDIPARK – Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity v Brně“, který je v této době vyhodnocován agenturou CzechInvest a 
Ministerstvem průmyslu a obchodu. Po dobu běhu projektu „MEDIPARK – CTT MU“ bude velká část provozních nákladů dotována, po ukončení projektu bude CTT MU ekonomicky 
samostatnou jednotkou závislou na výnosech z vlastní činnosti pro pracoviště MU i vně. Provozní náklady budou dotovány s omezením dle Opatření 1.1. Prosperita Operačního 
programu Průmysl a podnikání, součástí projektu je i investiční dotace ve výši 8 mil. Kč.  
Výše nákladů v jednotlivých letech programu (dle návrhu  projektu):  
v tis. CZK bez DPH  2004 2005 2006 2007 1-3Q 2008 Celkem 
Provozní náklady  280 5 904 5 124 6 233 5 971 23 512 
Uznatelné náklady 280 5 265 4 485 5 285 5 197 20 512 
Dotace z OPPP, 1.1. Prosperita 0 5 114 3 364 3 964 3 898 16 339 
Investiční dotace z OPPP 0 8 000 0 0 0   8 000 
  Kromě rozdílu mezi uznatelnými náklady a dotací jsou náklady MU ještě: veškerá DPH (v 
řádu jednotlivých stovek tisíc ročně z provozu, cca 1,5 MKč v roce 2005 daň z investic), neuznatelné náklady (např. mzdy nad dvojnásobek průměru v regionu). Poskytování dotace je 
navíc zpětné, čímž vzniká další finanční zátěž na straně MU. Podrobnější rozpis plánovaných nákladů a výnosů a dopady do cash flow projektu jsou v následujících dvou tabulkách.  
 Při příznivé stabilizaci centra a náběhu všech činností bude celková potřebná výpomoc 
disponibilními prostředky během celého projektu cca 4 mil. Kč v průběhu roku 2005. To je dáno zejména potřebou úhrady DPH, která není oprávněným nákladem, a zpětným splácením 
dotací na základě prokázaných výdajů. V dalších létech již bude centrum po příjmu dotací hospodařit se kladným výsledkem a vklad MU se bude postupně vracet. Výnosy jsou 
stanoveny odhadem, jsou spjaty především s finančními podíly na sjednaných zakázkách a 



transferech, s úhradami za poskytnuté služby a správou vztahů. Jejich skutečné dosažení je 
největším rizikem projektu.   
CTT
v tis. CZK

2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 2004-2008

Náklady 332 6 711 5 790 6 968 8 381 28 182
-14% 20% 20%

Mzdy 0 1 539 1 539 2 268 2 592 7 938

Naklady na zrizeni 150 0 0 0 0 150
Zarizeni a vybaveni 0 1 000 0 0 0 1 000

Naklady na existenci přístrojů (pojistěni, servis ) 0 0 0 0 0 0
Cestovne, skoleni, vzdelavani 30 600 400 480 600 2 110
Telefony, komunikace … 0 280 360 440 514 1 594
Služby, energie a další naklady souvisejici s budovami 100 720 920 960 960 3 660
Marketing TTC 0 160 200 200 240 800
Nájem prostor 0 0 0 0 0 0

TTC sluzby
Vyhledávání záměrů 0 0 0 0 0 0
Due diligence inovace 0 50 50 75 120 295
IP protekce 0 350 350 350 700 1 750
Marketing technolgie 0 300 300 300 300 1 200
Vyjednávání, smlouva 0 250 250 300 450 1 250
Administrace vztahu 0 30 55 60 80 225

Vyhledávání poptávky po ILBIT službách 0 225 300 320 360 1 205
Technologické burzy, technology watch, setkání … 0 200 200 240 280 920
Kooperace s ostatními TTC, veletrhy 0 200 200 240 280 920

DPH z provozu - placená 52 807 666 735 905 3 165
DPH z provozu - vrácená 0 0 0 0 0 0

Výnosy 0 600 2 900 5 600 8 600 17 700
výnosy z inovací 0 600 2 900 5 600 8 600 17 700

93% 54%

EBITDA (Provozni cash flow), před dotací -332 -6 111 -2 890 -1 368 219 -10 482

Odpisy 0 0 0 0 0 0

EBIT (před dotací) -332 -6 111 -2 890 -1 368 219 -10 482

Ostataní výnosy - provozní dotace 0 3 820 3 938 3 866 4 715 16 339
Finanční náklady 0 0 0 0 0 0

EBT 0 -2 291 1 048 2 498 4 934 6 189
Daň 0 -641 293 699 1 382 1 733

Zisk 0 -1 649 754 1 799 3 553 4 456   



2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 2004-2008

Investice bez DPH 0 8 000 0 0 0 8 000
DPH investice 0 1 520 0 0 0 1 520
Uznatelné náklady k proplacení

0 32 502 0 0 0 32 502
Stavební činnost ILBIT (proplácená) 0 8 000 0 0 0 8 000
Nákup přístrojů 0 0 0 0 0 0
Provozní náklady 280 4 365 3 585 3 965 4 027 16 222
Mzdy 0 900 900 1 320 1 170 4 290

Cash Flow
Provozní cash flow (EBITDA) před dotací -332 -6 111 -2 890 -1 368 219 -10 482
Investice bez DPH 0 -8 000 0 0 0 -8 000

DPH z investic 0 -1 520 0 0 0 -1 520
narokovani DPH z investic 0 0 0 0 0 0

úrok 0 0 0 0 0 0

Proplaceni uznatelnych nakladu - investiční 0 8 000 0 0 0 8 000
Proplaceni uznatelnych nakladu - provozní 0 3 820 3 938 3 866 4 715 16 339
Vyplacena dotace celkem 0 11 820 3 938 3 866 4 715 24 339
Koeficient proplaceni uznatelnych nakladu 100% 75% 75% 75%

Celkove cash flow z provozu a investic a doace -332 -3 811 1 048 2 498 4 934 4 337
Kumulovane cash flow -332 -4 143 -3 095 -597 4 337 4 337

pujcka cerpani 0 0 0 0 0 0
pujcka splaceni 0 0 0 0 0 0
zustatek pujcky 

Kumulovane cash flow CTT MU -332 -4 143 -3 095 -597 4 337 4 337   
 Z posledního řádku tabulky je zřejmé, že při dosažení alespoň plánovaných výnosů bude projekt celkově pro MU i primárně ekonomicky výnosný v horizontu roku 2008. Při 
úspěšném chodu centra však budou převažovat sekundární efekty rozvoje činností jednotlivých pracovišť. Podstatný je i efekt chodu takového centra pro image MU navenek. 
  
 Pro jednání Akademického senátu MU připravil Jan Slovák 


